a
`

ޓ
ރގް ކޯ ު
ޑް ަ
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތަފްޞީލު

ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ނަން :ކޮމިއުނިޓީ ރީއިންޓަގްރޭޝަން ޕްރޮގްރާމް (ބޭސިކް)
ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ މަރުޙަލާގެ ޢަދަދު( 56 :ތިނެއް)

ފުރަތަމަ މަރުޙަލާ ( 55މަސްދުވަސް)
 .5ފުރިމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް

ކުލާހުގެ އަދަދު

LSC1

އެންގަރ މެނޭޖްމަންޓް

5

LSC2

ސްޓްރެސް މެނޭޖްމަންޓް

5

LSC3

ޑީލިންގް ވިތް ނެގަޓިވް ޕިއަރ އިންފުލުއެންސް/މީޑިއަރ އިންފްލުއެންސް

5

LSC4

އެސަރޓިވްނަސް

5

LSC5

ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް

5

LSC6

ޕްރޮބްލަމް ސޯލްވިންގ  /ޑިޒިޝަން މޭކިންގ

5

LSC7

ނ
ކޮންފްލިކްޓް ރިޒޮލިއުޝަ ް

5

LSC8

ވެލިއުސް

5

LSC9

ރިލޭޝަންޝިޕް ބިލްޑިންގ  /ޑީލިންގ ވިތް ޑިސްޓްރަސްޓް އިން ދަ ފެމިލީ

5

LSC10

ބިލްޑިންގ ސެލްފް އެސްޓީމް

5

LSC11

އެޗް.އައި.ވީ/އެއިޑްސް އަދި އެސް.ޓީ.އައި

5

LSC12

ޕްރެޕެއަރިންގ ފޮރ މެރިޖް

5

RPC1

ޑްރަގް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް އެޑިކްޝަން ޕްރޮސެސް

5

RPC2

ޓ
އައިޑެންޓިފައިންގ ވޯނިންގ ސައިންސް އެންޑް ކްރޭވިންގް މެނޭޖްމަން ް

5

RPC3

ޕްރޮސެސް އޮފް ރިލެޕްސް އެންޑް ރިލެޕްސް ޕްރިވެންޝަން

5

RPC4

ޑީލިންގް ވިތް ސްޓިގްމާ

5

RC1

އިސްލާމްކަމާއި އީމާންކަން  /އިސްލާމް ދީނަކީ ލުއިފަސޭހަ ދީނެކެވެ.

5

RC2

ނ
އިސްލާމްދީނުގެ ރުކުންތަކުގެ މުހިންމުކަ ް

5

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :
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RC3

އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް

5

RC4

ނ
އަޅުކަންކުރުމާއި ޒިކުރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަ ް

5

 .2ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވެ ސޮއިކުރުން
ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން އަންގާ ދުވަސްތަކެއްގައި ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް
ޙާޟިރުވެ ސޮއި ކުރަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން މި މަރުޙަލާގައި

ސޮއި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަންދު ދުވަސްތައްނުލައި

ނލް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން
ނޝަ ަ
ދވަސްތަކުގައި ސޮއިކުރުން އޮންނާނީ ޭ
ހއެވެ .ބަންދު ު
ވ ު
ހަފުތާއަކު ( 50ފަހެއް) ދު ަ
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ މަތިންނެވެ.

 .6ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އިން އަންގާ ތަނަކަށް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޙާޟިރުވެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުމަށް
ފހަރު
މލަ ( 50ހަތަރެއް) ަ
ތއަކު ( 55އެކެއް) ފަހަރު ،ޖު ް
މ މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ހަފު ާ
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދޭންވާނެއެވެި .
ޓެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 .0ކައުންސެލިންގ ސެޝަންތަކަށް ހާޟިރުވުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން

( 50ހަތަރެއް) ކައުންސެލިންގ ސެޝަނަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ .އަދި ފަރުވާދޭ ފަރާތަށް

ފެނިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މިޢަދަދު އިތުކުރެވޭނެއެވެ.

 .0ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް
ނ
މި މަރުޙަލާގައި ފަރުވާ ހޯދާފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމުން އިންތިޒާމުކޮށްގެ ް
ހިންގޭ އެހެނިހެން ކްލާސްތަކާއި ސެމިނަރ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

 .3މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
އ ބައިވެރިވެ ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
އ ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގަ ި
މި މަރުޙަލާ ބަދަލުވެވޭނީ މަތީގަ ި
ތޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ.
ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަ ީ

 .7ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން
މި މަރުޙަލާގައި ޑްރަގް ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ހަފުތާއަކު ( 55އެކެއް) ފަހަރު ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :
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ދެވަނަ މަރުޙަލާ ( 55މަސްދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ކްލާސް ކޯޑު

ކުލާހުގެ އަދަދު

ނ
ކްލާހުގެ ނަ ް

LS1

މންޓް ސެމިނަރ
ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖް ަ

5

LS2

ހެލްދީ ލައިފް ސްޓައިލް ސެމިނަރ

5

LS3

ކެރިއަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެމިނަރ

5

LS4

އިމޯޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނަރ

5

RS1

ތައުބާވުމާއި މާފުކުރުން ސެމިނަރ

5

RS2

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން ކްރޭވިންގް މެނޭޖްމަންޓް ސެމިނަރ

5

RS3

ގ ޒިންމާތައް) ދީނީ
މހާ ެ
އާއިލާގެ ޒިންމާ (މައިންބަފައިން ،ދަރިން ،ފިރިމީހާ ،އަނބި ީ

5

ސެމިނަރ
ޑްރަގް އެޑިކްޝަން (އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން) ދީނީ ސެމިނަރ

RS4

5

 .2ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވެ ސޮއިކުރުން
ސތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ
ނ ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޙާޟިރުވެ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަ ް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ް
ހ
ވ ު
ނ މި މަރުޙަލާގައި ޖުމުލަ ( 52ބާރަ) ދު ަ
ދ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މި ގޮތު ް
އާދީއްތަ ،އަންގާރަ އަ ި
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 .6ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
ގ މަތިން ޙާޟިރުވެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުމަށް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން އަންގާ ތަނަކަށް އަންގާ ގޮތެއް ެ
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދޭންވާނެއެވެ .މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 56ތިނެއް) ފަހަރު ޓެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 .0ކައުންސެލިންގ ސެޝަންއަށް ހާޟިރުވުން
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 50ހަތަރެއް) ކައުންސެލިންގ ސެޝަނަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.

 .0ބައިވެރިވާންޖެހޭ އެހެނިހެން ޕްރޮގްރާމްތައް
މި

މަރުޙަލާގައި

ފަރުވާ

ހޯދާފަރާތުން

ނޭޝަނަލް

ޑްރަގް

އެޖެންސީގެ

ކޮމިއުނިޓީ

ފަރުވާގެ

ޕްރޮގްރާމުން

ނހެން ކްލާސްތަކާއި ސެމިނަރ ފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.
ހ ި
އިންތިޒާމުކޮށްގެން ހިންގޭ އެ ެ

 .3މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
މި

މަރުޙަލާ

ބަދަލުވެވޭނީ

މަތީގައި

ބަޔާން

ކުރެވުނު

ކަންތައްތަކުގައި

ބައިވެރިވެ

ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ.

ވމުންނެވެ.
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ު
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އަދި

 .7ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން
މި މަރުޙަލާގައި ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން ( 55އެކެއް) ފަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން އަންގާ ތާރީޚެއްގައި ޑްރަގް ކޯޓަށް
ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.

ތިންވަނަ މަރުޙަލާ ( 55މަސްދުވަސް)
 .5ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކުލާސްތައް
ހ
އމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ހުރި ާ
ނނަށް ަ
މި މަރުޙަލާގައި ކްލާސްތަކަށް ޙާޟިރުވާން ނުޖެހުނު ނަމަވެސް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހު ް
ޕްރޮގްރާމެއްގައިވެސް ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ.

 .2ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަށް ޙާޟިރުވެ ސޮއިކުރުން
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީން ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް ޙާޟިރުވެ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އާދީއްތަ،
ހ
އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މި ގޮތުން މި މަރުޙަލާގައި ޖުމުލަ ( 52ބާރަ) ދުވަ ު
ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

 .6ކުޑަކަމުދާތަކެތި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ޓެސްޓްކުރުން
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ އިން އަންގާ ތަނަކަށް އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޙާޟިރުވެ ކުޑަކަމުދާތަކެތި ޓެސްޓްކުރުމަށް
ކުޑަކަމުދާތަކެތި ދޭންވާނެއެވެ .މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 56ތިނެއް) ފަހަރު ޓެސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

 .0ކައުންސެލިންގ ސެޝަނަށް ޙާޟިރުވުން
ނށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.
މި މަރުޙަލާގައި މަދުވެގެން ( 56ތިނެއް) ކައުންސެލިންގ ސެޝަ ަ

 .0މަރުޙަލާ ބަދަލުވުން
އ ބައިވެރިވެ ފުރިހަމަކުރުމުންނެވެ .އަދި މަސްތުވާތަކެއްޗަށް
އ ބަޔާން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގަ ި
މި މަރުޙަލާ ބަދަލުވެވޭނީ މަތީގަ ި
ނ ރިކަވަރީ ކޮމިއުނިޓީއަށް
ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ .އަދި މުޖްތަމަޢަށް އެއްކޮށް ދޫކޮށްލުމު ް
ރިފަރ ކުރެވޭނެއެވެ.

 .3ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވުން
މި މަރުޙަލާގައި ( 55އެކެއް) ފަހަރު ޑްރަގް ކޯޓުން އަންގާ ތާރީޚެއްގައި ޑްރަގް ކޯޓަށް ޙާޟިރުވާންވާނެއެވެ.

މގު،
އދީން ަ
ޒ ް
ޑްރަގް ކޯޓް ،ޢިއް ު

ފޯން6558003 :

ފެކްސް6558000 :

4/4

ވެބްސައިޓްwww.drugcourt.gov.mv :

